
 
 

 

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού  

Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022) 

 

 
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται 

σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου 

 
 
 
 

Γενικά στοιχεία του Σχολείου 

 
Ονομασία: Δημοτικό Σχολείο Πολυπλατάνου-Αρχαγγέλου 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Α/θμια Εκπ/ση Ημαθίας 

Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφέρεια Συντονιστή Εκπ/κού Έργου: 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

Κωδικός Σχολείου: 9160109 

ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής/Αρμόδια ΔΟΥ: 998841682 - ΒΕΡΟΙΑΣ 

Τηλέφωνο: 2332047500 

mail: mail@dim-polypl.ima.sch.gr 
 

Οργανικότητα: 6/θέσιο 

Λειτουργικότητα: 6/θέσιο 

Γενικά χαρακτηριστικά ανθρώπινου δυναμικού 

 
Αριθμός εκπ/κών: 12 

 
Ανά φύλο: άντρες 1 , γυναίκες 11 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Δάσκαλοι ΠΕ70: 7 

Φυσικής Αγωγής ΠΕ11: 1 

Αγγλικών ΠΕ06: 1 

Γαλλικών ΠΕ05: 1 

 
Γερμανικών ΠΕ07: 1 

 
Πληροφορικής ΠΕ87: 1 

 
Υπηρεσιακή κατάσταση εκπ/κών 
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Μόνιμοι: 9 εκπ/κοί εκ των οποίων 3 με απόσπαση 

Αναπληρωτές: 3 εκπ/κοί 

Έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα 

 
0 έως 2 έτη: 7 εκπ/κοί 

 
3 έως 5 έτη:  4 εκπ/κοί 

 
6 και πάνω: 1 

 
Γενικά χαρακτηριστικά μαθητικού δυναμικού 

 
Αριθμός μαθητών: 49 Αγόρια: 30  Κορίτσια: 19 

 
ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Α΄ 4 1 5 

Β΄ 5 3 8 

Γ΄ 6 6 12 

Δ΄ 3 7 10 

Ε΄ 4 1 5 

ΣΤ΄ 8 1 9 

 
Βοηθητικό προσωπικό: 2 καθαρίστριες 

 
Γενικά χαρακτηριστικά μαθητικού δυναμικού 

 
Στο Σχολείο μας φοίτησαν 49 μαθητές/τριες που είναι κάτοικοι της Κοινότητας Πολυπλατάνου (35) και της 

Κοινότητας Αρχαγγέλου (14). Οι 46 είναι Έλληνες και οι 3 αλλοδαποί (Αλβανία). 

Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμός 

 
Το Σχολείο στεγάζεται σε δύο κτίρια. Το ένα κτίριο βρίσκεται στην Κοινότητα Πολυπλατάνου (Δημ.Σχολείο 

Πολυπλατάνου)και το άλλο κτίριο βρίσκεται στην Κοινότητα Αρχαγγέλου (Δημ.Σχολείο Αρχαγγέλου). Και τα δύο 

κτίρια είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του ΄50. Στο πρώτο κτίριο (Πολυπλατάνου) υπάρχουν τέσσερις 

αίθουσες διδασκαλίας (σε αυτές έκαναν μάθημα οι μαθητές/τριες των Γ΄, Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων), ένα μικρό 

Γραφείο Δ/ντή και μια μικρή αίθουσα Πληροφορικής. Οι τουαλέτες είναι εντός του κτιρίου και το Λεβητοστάσιο 

στο υπόγειο. Στο δεύτερο κτίριο (Αρχαγγέλου) υπάρχουν τρεις αίθουσες διδασκαλίας. Στις δύο αίθουσες έκαναν 

μάθημα οι μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων και η τρίτη χρησιμοποιήθηκε από το Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου. 

Και οι τρεις αίθουσες είναι περιορισμένου χώρου. Οι τουαλέτες είναι εκτός κτιρίου όπως και το Λεβητοστάσιο. 

 
Η μετακίνηση των μαθητών/τριών από Πολυπλάτανο-Αρχάγγελο και από Αρχάγγελο-Πολυπλάτανο γινόταν με 

λεωφορείο. 

 

Το συγχωνευμένο Σχολείο Πολυπλατάνου-Αρχαγγέλου έχει επαρκή για τη λειτουργία του αριθμό αιθουσών 

έξι(6). Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν υπολογιστές, βιντεοπροβολείς σε μόνιμη βάση και σύνδεση 

στο διαδίκτυο. (ο εξοπλισμός θεωρείται παρωχημένος). 

 

Το Εργαστήρι Πληροφορικής είναι εξοπλισμένο για τις εκπ/κές ανάγκες των μαθητών ωστόσο και αυτός ο 

εξοπλισμός θεωρείται παρωχημένος. 

 

Η έλλειψη χώρου πολλαπλών εκδηλώσεων είναι αισθητή και κρίνεται αναγκαία η κατασκευή μιας τέτοιας 

αίθουσας. Δεν υπάρχει Γραφείο για τον ΣύλλογοΔιδασκόντων. Δεν υπάρχουν και βοηθητικοί χώροι όπως π.χ για 

το αθλητικό υλικό. 



Το Σχολείο διαθέτει παιδική δανειστική βιβλιοθήκη στον διάδρομο και των δύο κτιρίων. 

Το Ολοήμερο δεν λειτούργησε. 

Το Σχολείο δεν διαθέτει υποδομή (ράμπες,ειδικές τουαλέτες) για ΑμΕΑ και στα δύο κτίρια. 

 
Ο αύλειος χώρος και στα δύο κτίρια είναι επαρκής σε έκταση και ασφαλής. Αποτελείται από ένα τμήμα 

πλακόστρωτου και ένα τμήμα πρασίνου. 

 

Οι αυλές και των δύο κτιρίων διαθέτουν γήπεδα μπάσκετ. 

 
Κοινωνικό πλαίσιο του Σχολείου 

 
Το Σχολείο βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή, χωρίς έντονες κοινωνικές ανισότητες, με την πλειοψηφία των 

γονέων να ασχολούνται με τη γεωργία και να έχουν αρκετά καλό βιοτικό επίπεδο. Οι γονείς ενδιαφέρονται για 

την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των παιδιών τους. Ιδιαίτερες εντάσεις και συγκρούσεις 

λόγω μορφωτικού ή οικονομικού επιπέδου δεν υπάρχουν. 

Για τη σχολική χρονιά 2021-22 

 
Καθ'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22 τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης, τηρώντας 

σχολαστικά τα μέτρα που ορίζονταν κάθε φορά από το ΥΠΕΘ και τον ΕΟΔΥ (μάσκες, αποστάσεις, αντισηπτικά, 

αερισμός αιθουσών, έλεγχος self test μαθητών και εκπαιδευτικών κ.α.) Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις μαθητών 

και εκπ/κών που βρέθηκαν θετικοί στον COVID. Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκαν οι σχετικές εγκύκλιοι 

(καταγραφή περιστατικών, φόρμες ιχνηλάτησης στενών επαφών, απομόνωση, έλεγχος selftest και rapidtest 

κ.λ.π). Σε μία μάλιστα περίπτωση είχαμε και αναστολή λειτουργίας τμήματος. 

 

Παράλληλα με τη διδασκαλία των μαθημάτων όλοι οι εκπ/κοί φρόντισαν και για την ψυχολογική τόνωση και 

υποστήριξη των μαθητών, γιατί, ας μην ξεχνάμε, όλα τα παιδιά βίωσαν τον φόβο, την αγωνία και το άγχος της 

πανδημίας. Σχεδόν σε κάθε σπίτι παρατηρήθηκε κρούσμα COVID και η προσπάθεια, από τη μεριά των 

εκπ/κών,ήταν να στηρίξουν ψυχοσυναισθηματικά και μαθησιακά κάθε παιδί του Σχολείου μας. 

 
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

 
 
 
 
 

 
Στην αρχή του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν τη διδασκαλία των 

μαθημάτων σε ετήσια βάση και ανά διδακτική ώρα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΙΕΠ, ανάλογα με τις δυνατότητες  και τα ατομικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών και τις απαιτήσεις του τμήματος 

Εφαρμόστηκαν εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές για την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου καθώς και κατάλληλα μέσα διδασκαλίας. Τα προβλήματα 

που προέκυψαν αντιμετωπίστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό με την κατάλληλη 

ανατροφοδότηση και με το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό από διάφορες 

πηγές. 

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 



Στο πλαίσιο εφαρμογής εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών έγινε χρήση του 

υπολογιστή από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών για τον εμπλουτισμό και 

την βαθύτερη κατανόηση της νέας γνώσης. Ενισχύθηκαν κατά το δυνατόν οι 

ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/τριών καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία 

εμπλουτίστηκε και με άλλους τρόπους μάθησης 

Υποστηρίχτηκαν οι ευάλωτες ομάδες μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες έτσι ώστε να μην υπάρχει ανισότητα στο παιδαγωγικό έργο στο 

σύνολο της τάξης 

Οργανώθηκαν τόσο στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων όσο και στο 

πλαίσιο των Δράσεων Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου σχολικές δράσεις 

είτε στο σύνολο του σχολείου είτε κατά τμήματα με τη συμμετοχή και τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών/τριών. π.χ συμμετοχή 

στο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Νάουσας, επίσκεψη στο ΕΕΕΕΚ Νάουσας, 

συνεργασία με τη Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας κ.α 

Η τυπική αξιολόγηση των μαθητών/τριών έγινε με βάση τη συμμετοχή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη γενικότερη συμπεριφορά τους. Ελήφθη 

υπόψη το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και αρμονικής συνύπαρξης στο 

πλαίσιο της τάξης και γενικά του συνόλου του Σχολείου 

Διαθέσιμα τεκμήρια στο αρχείο του Σχολείου μας: Βιβλίο Πράξεων του 

Διευθυντή & του Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Σχολικής Ζωής 

 
Σχολική διαρροή - φοίτηση 

 
 
 
 
 

 
Το Σχολείο παρακολουθούσε συστηματικά τη φοίτηση των μαθητών και ακολουθούσε όλες τις διαδικασίες για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων φοίτησης και σχολικής διαρροής. Παρακολουθούσε και ενημέρωνε συνεχώς τους  

γονείς-κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών, ενημέρωνε καθημερινά και το myscool. Περιπτώσεις σχολικής 

διαρροής δεν προέκυψαν. Η φοίτηση των μαθητών/τριών κρίνεται ικανοποιητική. Οι περισσότερες απουσίες ήταν  

δικαιολογημένες λόγω πανδημίας. 

 

Σχέσεις   μεταξύ   μαθητών   /   μαθητριών 

 
 

 

 
 
 

 
Το Σχολείο μας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί μας 

καλλιέργησαν κλίμα συμμετοχικότητας και συνεργασίας. Οι μαθητές ενθαρρύνονταν και επιβραβεύονταν για τη 

συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και σε ομαδοσυνεργατικές δράσεις. Διαμορφώθηκε κλίμα 

αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών με την παρακολούθηση της καθημερινότητάς τους στο 

σχολικό περιβάλλον από το σύνολο του Συλλόγου Διδασκόντων. Το Σχολείο μας διαμόρφωσε τρόπους 

διαχείρισης του εκφοβισμού παρέχοντας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των 

συμβάντων εκφοβισμού  και διατηρώντας ένα θετικό σχολικό κλίμα. Πέρα από κάποιες 



αψιμαχίες και λεκτικές παρεκτροπές, δεν υπήρξαν συμβάντα βίαιης συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών. 
 
 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών 

 
 
 
 
 

 
Το Σχολείο έχει συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, όπου δηλώνονται ρητά οι προσδοκώμενες 

συμπεριφορές. Αναγράφονται όχι μόνο οι κανόνες αλλά επίσης και τα δικαιώματα των μαθητών/τριών. Ο 

Σχολικός Κανονισμός έχει επιδοθεί σε μαθητές και γονείς για την κατάθεση απόψεων και έχει αποτελέσει 

αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης με τους/τις μαθητές/τριες του Σχολείου. Η σύνταξη του Εσωτερικού 

Κανονισμού ήταν Σχέδιο Δράσης του Σχολείου και τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΙΕΠ. 

Με τον Κανονισμό αυτόν καλλιεργείται κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης και ενισχύεται η επικοινωνία- 

συνεργασία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Οποιεσδήποτε μεμονωμένες αρνητικές συμπεριφορές 

εξετάστηκαν κατά περίπτωση και αντιμετωπίστηκαν ανάλογα. 

 

Διαθέσιμα κριτήρια στο αρχείο του Σχολείου μας: Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων & Βιβλίο Σχολικής Ζωής 
 
 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 

 
 
 
 
 

 
Υπήρξε συνεχής επικοινωνία και συνεργασία του Δ/ντή και των εκπαιδευτικών του Σχολείου με τον Σύλλογο 

Γονέων & Κηδεμόνων. Ο Σ.Γ.&Κ. συνέβαλε ενεργά σε δράσεις του Σχολείου και βοήθησε στην αντιμετώπιση 

θεμάτων υλικοτεχνικής υποδομής (συνέβαλε στην αγορά βιντεοπροβολέα). Υπήρξε από τους διδάσκοντες τακτική 

εβδομαδιαία επικοινωνία και ενημέρωση με τους γονείς-κηδεμόνες για την επίδοση καθώς και για την 

ψυχοκοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε --παρά τα 

προβλήματα λόγω της πανδημίας-- ενημερωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών 

όλων των τάξεων για γνωριμία και ενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Οι γονείς των 

μαθητών του Σχολείου ενημερώνονταν άμεσα για θέματα που αφορούσαν τους μαθητές (π.χ μέτρα 

αντιμετώπισης COVID, διακοπή μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας κλπ). 

 

Διαθέσιμα τεκμήρια στο αρχείο του Σχολείου: Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων & Βιβλίο Σχολικής Ζωής 
 
 

Θετικά σημεία 

 
 

Το υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης που διακατέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας στον 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων. 

 

Το αίσθημα ευθύνης μαθητών και γονέων στην τήρηση των καταγεγραμμένων στον Εσωτερικό Κανονισμό 

κανόνων, μέτρων και προσδοκώμενων συμπεριφορών. 

 

Σημεία προς βελτίωση 

 
 

Υποδεικνύεται η αύξηση των εκπαιδευτικών ώστε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να βοηθηθούν 

περισσότερο είτε με παράλληλη στήριξη (υπήρξαν δύο περιπτώσεις παραπομπής στο ΚΕΣΥ) είτε με ενισχυτική  

διδασκαλία. Απαραίτητη κρίνουμε και την ύπαρξη σχολικής ψυχολόγου που θα συζητεί εβδομαδιαία με τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς για παρεκλίνουσες συμπεριφορές. 



 
 

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

 
 
 
 
 

 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε προγραμματισμένα αλλά και εκτάκτως για να αντιμετωπίσει πάγια και 

επείγοντα θέματα. Συγκεκριμένα κατά το σχολικό έτος 2021-22 πραγματοποιήθηκαν 22 συνεδριάσεις. Στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς κατανεμήθηκαν οι εργασίες στο διδακτικό προσωπικό σύμφωνα με τις ικανότητες και τις 

εμπειρίες του καθενός. Όλα τα μέλη του Συλλόγου φρόντισαν για τη διεκπεραίωση των εργασιών και των 

καθηκόντων τους. Υπήρχε συνεχής ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη λειτουργία εν γένει της σχολικής 

ζωής. Η συνεργασία μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων κρίνεται άριστη. Ο Δ/ντής της σχολικής 

μονάδας συμφώνησε και παρότρυνε σχέδια δράσης και παράλληλα παρακολούθησε την υλοποίησή τους. Το 

μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών είναι υψηλό και οι εκπαιδευτικοί μας αναζητούν συνεχώς την 

επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εκτέλεση του 

διδακτικού και παιδαγωγικού τους ρόλου. 

 

Σχολείο και κοινότητα 

 
 
 
 
 

 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάστηκε με τους μαθητές καθώς και με τον Σ.Γ.& Κ. για την επικαιροποίηση του 

ήδη υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της σχολικής ζωής, ο οποίος απεστάλει στους γονείς και 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Συνεργάστηκαν επίσης όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την 

επαναλειτουργία της σχολικής ιστοσελίδας καθώς και για την ομαλή μετάβαση των μαθητών σε επόμενη 

βαθμίδα. Όλα τα παραπάνω έγιναν με υλοποίηση σχεδίων δράσης. 

 

Το Σχολείο μερίμνησε και μεριμνά ,στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την κάλυψη αναγκών και 

εκσυγχρονισμού που αφορούν κτιριακές υποδομές και εκπαιδευτικό υλικό. (εργαστήριο Πληροφορικής, 

τουαλέτες, κυλικείο, όργανα και υλικά Φυσικής & Γεωμετρίας, φωτοτυπικό κ.α). Ωστόσο η χρηματοδότηση δεν 

ήταν επαρκής για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. 

 

Η Διεύθυνση φρόντισε για την σχολαστική τήρηση από όλους των μέτρων που εξήγγειλε το ΥΠΕΘ και ο ΕΟΔΥ 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας (υγειονομικό πρωτόκολλο). 

 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές, σε συνεργασία με την καθαρίστρια, φρόντιζαν να παραμένει καθαρός ο χώρος του 

σχολείου τόσο μέσα στις αίθουσες όσο και στους άλλους κοινόχρηστους χώρους. 

 
 
 

Θετικά σημεία 

 

 
Στα θετικά σημεία που καταγράφηκαν στη σχολική περίοδο 2021-22 είναι η καθιέρωση της άμεσης και πολύ 

συχνής επικοινωνίας των γονέων με το σχολείο. Διαμορφώθηκε έτσι ένα περιβάλλον όπου οι γονείς θεωρούν 

πλέον απαραίτητη την πληροφόρηση και την επιζητούν είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων του σχολείου είτε 

μέσω της ιστοσελίδας 

 

Διοικητική λειτουργία 



Σημεία προς βελτίωση 

 

 
Οι χώροι του Σχολείου είναι λειτουργικοί, αλλά κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο να βρεθεί τρόπος να 

αντικατασταθεί όλος ο παρωχημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Σχολείου. Να αντικατασταθούν όλοι οι 

παλαιού τύπου Η/Υ τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο εργαστήρι Πληροφορικής. Απαραίτητο επίσης  

και αναγκαίο είναι να τοποθετηθεί σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας διαδραστικός πίνακας. Απαραίτητο επίσης να 

εξοπλιστεί το Σχολείο με σύγχρονο εποπτικό υλικό (π.χ. χάρτες, όργανα φυσικής, όργανα μουσικής κ.α). 

 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις 

 
 
 
 
 

 
Οργανώθηκαν εσωτερικές επιμορφώσεις από την εκπαιδευτικό Πληροφορικής ώστε οι διδάσκοντες να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των δράσεων που υλοποίησαν σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

και σχετικά με τον Συλλογικό Προγραμματισμό. Στα πλαίσια των δράσεων που ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί του 

Σχολείου μας παρακολούθησαν και διαδικτυακές διαλέξεις (π.χ για τη λειτουργία της σχολικής ιστοσελίδας). 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

 
 
 

 
Λόγω της πανδημίας (αυξημένα κρούσματα στη σχολική μονάδα), λόγω του φόρτου εργασίας εξαιτίας των 

Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και λόγω του μικρού αριθμού των μαθητών που είχαμε στις μεγάλες τάξεις, κατά το 

σχολικό έτος 2021-22 δεν υλοποιήθηκε κανένα εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 

 

Θετικά σημεία 

 

 
Ο ζήλος και η επιθυμία των εκπαιδευτικών για ενημέρωση πάνω σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων 

 
 

Σημεία προς βελτίωση 

 

 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς να πραγματοποιούνται σεμινάρια από ειδικούς για το νομοθετικό πλαίσιο των  

εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πώς χρηματοδοτούνται, πώς υλοποιούνται, προϋποθέσεις συμμετοχής 

κλπ). 

 
Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Λειτουργία 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Αριθμός Δράσεων  που  υλοποιήθηκαν 

2 

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 



Σχολική διαρροή - φοίτηση 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 

Λειτουργία 

Διοικητική λειτουργία 

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν 

1 

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

Λειτουργία 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Αριθμός  Δράσεων  που  υλοποιήθηκαν 

0 

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις 

- 

 
Παρατηρήσεις   /   Σχόλια 

 
 
 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί 

 

 

 
Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων 

 
 
 

Δράση: Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 
 

Αποτελέσματα: 

 
Οι μαθητές απέκτησαν μια πλήρη και σαφή εικόνα για το νέο σχολικό πλαίσιο στο οποίο θα φοιτήσουν την 

επόμενη σχολική χρονιά. Προσήλθαν στον χώρο του Γυμνασίου μαζεμένα και γεμάτα απορίες και έφυγαν 

ικανοποιημένα και χαρούμενα (οπτική αξιολόγηση). Προετοιμάστηκαν ψυχολογικά και παραμέρισαν σε μεγάλο 

βαθμό την ανησυχία και τους προβληματισμούς τους για τη μετάβαση στο Γυμνάσιο. Αρκετοί μαθητές μάλιστα 

ενθουσιάστηκαν και εξέφρασαν τη λαχτάρα τους να φοιτήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στο νέο τους Σχολείο. 

Δράση: Ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας 
 

Αποτελέσματα: 

 
α) Υπήρξε μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και διοικητικό συμβούλιο 

Σ.Γ & Κ. "αγκάλιασαν" την όλη διαδικασία και καθένας/καθεμιά από το πόστο του/της συνέβαλε στην 

αξιοποίηση αυτού του θεσμού 

 

β) Η τοποθέτηση στο Σχολείο μας εκπαιδευτικού Πληροφορικής βοήθησε σημαντικά στην επίτευξη των στόχων  

που τέθηκαν 

 

γ) Οι περισσότεροι από τους στόχους που τέθηκαν στον αρχικό προγραμματισμό επιτεύχθησαν 



δ) Επισημάνθηκαν τα βασικά προβλήματα (υλικοτεχνική υποδομή, έλλειψη χρόνου, πανδημία κ.λ.π) 

Δράση: Αναδιαμόρφωση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου 

Αποτελέσματα: 

 
Η δράση ήταν ικανοποιητική. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου βοήθησαν να υλοποιηθεί με επιτυχία το 

πρόγραμμα. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από τους μαθητές όσο και από το Δ.Σ του Σ.Γ.&Κ. Επισημάνθηκαν  

όλα τα θετικά του Σχολικού Κανονισμού και ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, που, κατά τη γνώμη μας, 

μπορούν να κάνουν καλύτερο το σχολικό περιβάλλον, μπορούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη μαθησιακή 

διαδικασία. Όλες αυτές οι επισημάνσεις θα ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του νέου Εσωτερικού Κανονισμού για 

το σχολικό έτος 2022-23 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 

 
 
 

Δράση: Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 
 

Δυσκολίες: 

 
Δεν παρουσιάστηκε καμία ιδιαίτερη δυσκολία κατά την υλοποίηση του προγράμματος.  

Δράση: Ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας 

Δυσκολίες: 

 
α) Η πανδημία ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την επίτευξη κάποιων προγραμματισμένων δράσεων, όπως 

π.χ η δια ζώσης ενημέρωση όλων των γονέων 

 

β) Το Σχολείο μας έχει ολιγομελή τμήματα (το τμήμα της ΣΤ΄έχει 9 μαθητές και το τμήμα της Ε΄έχει 5 μαθητές) 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει καταμερισμός εργασιών και σε συνδυασμό και με τον φόρτο εργασίας από 

άλλες εργασίες-δραστηριότητες (π.χ τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων) οι μαθητές να δυσχεραίνονται στο έργο τους. 

Υπήρξαν αρκετές απουσίες μαθητών είτε επειδή νόσησαν από COVID είτε επειδή ήταν στενές επαφές άλλων  

νοσούντων με αποτέλεσμα να υπολειτουργήσει κάπως η όλη διαδικασία 

 

γ)΄Έγιναν ενέργειες για να αλλάξει η παλαιά ιστοσελίδα του Σχολείου με νέα, ιστοσελίδα με περισσότερες 

δυνατότητες και γραφικά. Για κάποιο χρονικό διάστημα εμφανίζονταν και οι δύο ηλεκτρονικές ιστοσελίδες με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια κάποια σύγχυση. 

 

δ) Δεν υπήρξε καμιά ανανέωση της ηλεκτρονικής υποδομής του Σχολείου. Το Σχολείο μας έχει ανάγκη από 

αντικατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και βελτίωσης του υπάρχοντος δικτύου με πιο γρήγορο και πιο 

σύγχρονο. 

Δράση: Αναδιαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου 
 

Δυσκολίες: 

 
Λόγω της πανδημίας δεν έγινε δια ζώσης συνάντηση με όλους τους γονείς. Επίσης λόγω της πανδημίας υπήρξαν 

πολλές απουσίες μαθητών είτε επειδή νοσούσαν είτε επειδή ήταν στενές επαφές άλλων νοσούντων, με 

αποτέλεσμα να μην τηρηθούν ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί στον αρχικό προγραμματισμό. 

Επίσης, λόγω και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που έπρεπε να φέρουν εις πέρας οι μαθητές, παρατηρήθηκε 

αυξημένος φόρτος εργασίας για τους συγκεκριμένους μαθητές και κάποιες επι μέρους δράσεις του προγράμματος 

δεν υλοποιήθηκαν πλήρως (π.χ συνεντεύξεις).. 

 

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά). 



Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις 

 
 
 

Θέμα 1 

 

Άξονας 

 

 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

 
Ειδικότερο Θέμα 

 

 

Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές δεξιότητες Επιμόρφωση όλων 

των εκπαιδευτικών στις Πρώτες Βοήθειες Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε 

νέες μορφές αξιολόγησης (αλλαγή της βαθμολογίας Α-Β-Γ και της δεκάβαθμης 

βαθμολογίας) 
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